
 

Technický list na pult PR1, PR1A, 

PR2 



I. Technický popis. 

   Pulty jsou zhotoveny jako univerzální montované konstrukce víceúčelového určení, 

jsou určeny pro demonstraci a ukládání zboží a vytváření speciálních vymezených zón 

v obchodních prostorách. 

  Pulty jsou prosklené na předním i horním povrchu a liší se jeden od druhého počtem 
polic a plochou předního proskleného povrchu.  

   Pulty se skládají ze dvou stojin, které jsou vzájemně spojené bokovými panely a 

policemi. 

   Montáž se provádí výhradně s pomocí šroubů. Dovolené rovnoměrně rozložené 

zatížení na každou skleněnou polici je maximálně 15 kg, na skleněnou polici 

se zesílením – maximálně 30 kg, na kovovou (z plechu) polici – maximálně 50 kg. 

   Celkové vnější rozměry pultu: 1000х600х900 mm, hmotnost - 42 kg.  

 

II. Montáž. Práci provádí dva lidé. 

1. Do drážek přední stojiny poz. 1 zasunout sklo přední poz. 4 a upevnit přední panel 

poz. 3 s pomocí šroubů М6 s podložkami. 

2. Mezi přední a zadní stojiny upevnit boční panely poz. 5 a polici spodní poz. 6. 
Zašroubovat 4 šrouby do stojin a upevnit na ně polici poz. 7.  

3. Na přivařené k bokovým panelům rohové opěry položit skleněné police poz. 8 a 9. 

Upevnit na dva šrouby krycí/zakrývací panel poz. 11. Shora položit sklo horní/vrchní 

poz.10. 

4. V případě potřeby dosáhnou rovného a pevného ustavení pultu je toto možné provést 

s pomocí regulovaných opěr poz. 12. 

 

III. Výrobky je nutné provozovat v krytých prostorách při teplotě okolního prostředí 

nejméně 0° С a relativní vlhkosti vzduchu od 45% do 70%. 

 

IV. Výrobky jsou certifikovány a musí odpovídat požadavkům GOST 26756-85 a TO 
5624-001-41637850-99.  

 

V. Záruční doba na užívané výrobky – 24 měsíců při dodržení podmínek dopravy, 

skladování, montáže i užívání. 

Přepravovat výrobek je možné libovolným způsobem dopravy, v souladu s pravidly 

platnými pro konkrétní způsob dopravy.    

 

 

 

 

 

 
 

                              
                           156001, Ruská Federace, město Kostroma, ul. Iaroslavskaia, 39 
                                                     ООО “KS-RUS” 

 

10

11

1

4

5

8

2

9

7

3

12

Ï ðèëàâî ê Ï Ð1

 

Specifikace jednotlivých dílů Pultu PR1 

1. Stojina přední - 1 ks.               7. Police                             - 1 ks. 

                  2. Stojina zadní     - 1 ks.              8. Police skleněná                 - 1 ks. 

                  3. Panel přední      - 1 ks.              9. Police skleněná                 - 1 ks. 

                  4. Sklo přední       - 1 ks.              10. Sklo horní/vrchní            - 1 ks. 

  5. Panel  boční       - 2 ks.             11. Panel – krycí/zakrývací  - 1 ks. 

 6. Police spodní       - 1 ks.           12. Opěra                             -  4 ks. 
 

Pult PR1 

 


